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Od akademického roku 2022/23 budete studovat v nově akreditovaném studijním programu 
Informatika. Studijní plán programu můžete nalézt:  

• v IS Edison  
• nebo ve formě plánovací karty zde  

 
Studovat budete v rámci jednoho z šesti odborných zaměření: 

1. AD - Analýza a zpracování dat 
2. DAIS - Databázové systémy 
3. DZO – Digitální zpracování obrazu a počítačová grafika 
4. PSS - Počítačové systémy a sítě 
5. SWI - Softwarové inženýrství 
6. TI - Teoretická informatika 

 
Toto zaměření je platné pro oba studijní ročníky.  

• Zaměření si musíte vybrat sami, a to po zápisu ke studiu.  
• Kromě povinných předmětů společných pro všechna zaměření budete studovat povinně 

volitelné předměty definované zaměřením. Tyto předměty (povinné a povinně volitelné pro 
zaměření) budete mít ve svém OSP automaticky. Dále si můžete vybrat z ostatních předmětů 
studijního plánu předměty dle vlastního uvážení do doporučených 60 kreditů za ročník.  

• Dále si musíte vybrat téma semestrálního projektu pro předmět Semestrální projekt, který je 
zařazen do letního semestru. Doporučujeme Vám, abyste si téma vybrali do 30.9.2022, 
nejpozději však do 15.11.2022. Seznam témat lze nalézt již nyní v systému https://katis.vsb.cz/ 
V něm se můžete k tématu přihlásit s tím, že je vhodné nejprve téma konzultovat 
s pedagogem, který je uveden jako vedoucí semestrálního projektu. 

• Protože se nebudete moci zúčastnit předběžného zápisu (jako budoucí studenti v dalším 
stupni studia) žádáme Vás o vyplnění dotazníku (do 14.5.2022 do 23:59 CET), ve kterém 
vyjádřete, prosím, svůj zájem o Vámi vybrané zaměření a zájem o volitelné předměty. To 
předpokládá, že se seznámíte se studijním plánem a zaměřením. Tvorbu OSP se provede až 
po zápisu ke studiu. 

 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 29.4.2022 
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